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 عارـــص لالخ تبكترا يتلا نييندملا دـــض ةعيظفلا مئارجلا نع ةيئانجلا ةلءاـــسملا :عـــضوملا
 قارعلا يف شعاد

 هيج يـــس فلاحت يف ةيقارعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملا ثحت ،ةيلودلا ةيئانجلا ةلادعلا موي يف ُهنإ
 نييوتـسملا ىلع مارتحا لكب ةيقارعلا تاطلـسلا ثحت اهئاكرـشو )ةلداعلا تاـضيوعتلل فلاحت( رآ روف
 رــصانت ةلءاــسم ةيلآ ءاــشنإل مهدوهج ةفعاــضم ىلع يلودلا عمتجملا كلذكو يميلقإلاو يداحتالا
 ةلودلا ميظنتب ىمـــسي ام اهبكترا يتلا ةيلودلا مئارجلاب صتخت ةيئاـــضق ةيالو تاذ نوكتو نيجانلا
 ..قارعلا يف )شعاد( ماشلاو قارعلا يف ةيمالسإلا

 فرعٌي ناـك اـم شيمهت ىلإ ىدأ اـمم ،ةـلودـلا راـيهناو يلخاد عارــــــص نم ٢٠٠٣ ماـع ذـنم قارعلا ىناـع
 ميظنت هثدحأ يذلا عارــــــصلا لالخو .ةميدقلا ةيقرعلا تافاقثلاو نايدألل يرثلا دهملاب ام ةبقح يف
 ،نيرخآ اـًفلأ 55 حرُجو ،يندـم فلأ 30 نع لـقي ال اـم لـتُق ،ماـــــــشلاو قارعلا يف ةـيمالــــــسإلا ةـلودـلا
 نييحيــــسملا كلذ يف امب ةينيدلا ةيقرعلا تاعامجلا تهجاو دقو .حزان نييالم 3 نم رثكأ نع كيهان
 هذـه فادـهتــــــسا مت ثـيح اـيدوجو ارطخ نييئاـكاـكلاو ناـمكرتلاو نييئادـنملا ةـئباــــــصلاو نييدـيزيألاو
  .ةرملاب تايلقألا هذه دوجو وحم ضرغب ىونين لهسو راجنس ةقطنم يف شعاد لبِق نم تايلقألا

 مدقتلا كلذكو ،قارعلا يف ةيمالـــسإلا ةلودلا ميظنت ةميزهل لعفلاب تلذُب يتلا دوهجلاب بحرن اننإ
 قيرف اميـــــس الو ،قارعلا يف عئاظف باكترا يف مهب هبتـــــشملا ةاـــــضاقمل ةلدألا عمج وحن زرحُملا
 مت يذلا )داتينوي( شعاد اهبكترا يتلا مئارجلا نع ةلءاـــــسملا زيزعتل ةدحتملا ممألل عباتلا قيقحتلا
ـــضيأ بحرنو امك .2379 مقر ةدحتملا ممألل عباتلا نمألا سلجم رارق لالخ نم هئاـــشنإ  نوناق نـــسب اً
 نكلو تايديزيألا ءاـــــسنلل طقف سيل اهراظتنا لاط يتلا ةثاغإلا رفويـــــس يذلا تايديزيألا تايجانلا
 .شعاد ِلبِق نم ةفدهتسملا تاعمتجملا ىلإ تايمتنملا تايرخألا تايجانلل اًضيأ

 ةدابإ بكترا دق ةيمالــــسإلا ةلودلا ميظنت نأ ىلع ةعنقمو ةحــــضاو ةلدأ" ىلإ داتينوي تلــــصوت دقل
 نم 7.1 ةداملا يف ةحارـص نويقارعلا نوعرـشملا فرتعا امك ،"ةينيد ةعامجك نييديزيألا دـض ةيعامج



 
 
 
 تاـيلقأ دـــــــض ةـيناـــــــسنإلا دـــــــض مئارجو ةـيعاـمج ةداـبإ تـبكترا شعاد نأـب تاـيدـيزيألا تاـيجاـنلا نوناـق
 .كبشلاو نييحيسملاو نامكرتلاو نييديزيألا

 ةيـــضاملا عبـــسلا تاونـــسلا ىدم ىلع سوملم مدقت يأ زارحإ متي مل ،جئاتنلا هذه نم مغرلا ىلعو
 .ةعورملا مئارجلا هذه نع نيلوؤسملا ةمكاحمل قارعلا يف ةمكحم ءاشنإل

 ءاـــــــشنإ اـيعقاو عنمي يذـلاو ،قارعلا يف اـيلعلا ةـيداـحتالا ةـمكحملا نع رداـــــــصلا ريخألا مكحلل ناـك
 .مهتالئاعو نيجانلا ىلع راـــض رثأ هل ناك قارعلا ناتـــسدرك ميلقإ يف شعاد مئارجل ةـــصاخ ةمكحم
 نيكمت ىلإ فدهيو ةدزاي ةمظنم هريدت جمانرب وهو ،نييديزيألا نيجانلا ةكبــــش ءاــــضعأ حرــــص دقو
 :يلي امب حرص شعاد مئارج نم نيجانلا

 ،نحن مك نوليختي ال مهنإ .انرعاـــشمب نوأبعي ال رارقلا عانـــصو ةيموكحلا تاطلـــسلا نأ حـــضاولا نم"
 اهقحتـسن يتلا ةلادعلا كلت ،ةلادعلا ىلع لوـصحلل لمألا نم صيـصب ىلإ ةجاحلا ِسمأ يف ،نيجانك
 ىلع شعاد ميظنت ةبــساحمل ناتــسدرك ميلقإ ةموكح نوناق عورــشم نع انعمــس دقل .اهيلا قوتنو
 نيجاـنلا نحن كـلذ يف اـمب ،ةـفلتخملا ناـيدألا نم ءاـيربألا نم دـيدـعلا دـــــــض اـهبكترا يتلا مئارجلا
  ."عورشملا اذه تضفر ةيقارعلا ةيلارديفلا ةموكحلا نأ اقحال انعمس نأ ثبل ام مث .نييديزيألا

 عفدلا متيــس ناك اذإ ام فرعن الو نيتموكحلا اتلك اياون نع اًئيــش فرعن ال نيجانك نحنف ،مويلا امأ"
 ديرن ال اننأ وه هفرعن يذلا ديحولا ءيـــشلا .الـــصأ ثدح ْنإ كلذ متيـــس فيكو مامألل ةلادعلا ةلجعب
 ةـصرف ىلع ةيـسايـسلا تارتوتلا رثؤت نأ ديرن الو ًالوأ انتراـشتـسا نود نيجانلا نأـشب تارارق يأ ذاختا
  "شعاد مئارج نم نيجانلا عيمجل ةلادعلا قيقحت

 

 يتلاو ، ةـصاخلا مكاحملا عم ةيبلـسلا قارعلا ةبرجتل يقارعلا يندملا عمتجملا كاردإ نم مغرلا ىلع
 يـضاملا عم لماعتلا نأ ًاددجم دكؤي هنإف ، يقارعلا روتـسدلا نم 95 ةداملا يف اهنع ًاريبعت تدجو
 تبكترُا يتلا ةبيهرلا عئاظفلا كلت عم لماعتلا نكمي ال ذإ .يملـــسلا قارعلا لبقتـــسمل يرهوج ُرمأ
 نوجاـنلا ىري اـمدـنع .ةاـنجلا  ةـلءاـــــــسم نود قارعلا يف شعادـل يــــــشحولا باـهرإلا دـهع لالخ
  .مهنازحأو مهتاناعمل ادح اذه عضي دقف ، ققحتت ةلادعلا نأ مهتالئاعو



 
 
 
 ذخأت نأ ةيقارعلا تاطلــــــسلا دــــــشانن ، هاندأ ةعقوملا تامظنملا نحن اننإف ، ةياغلا هذهل اقيقحتو
 نيجانلا نم لك عم رواــــــشتلاب ، قارعلا يف ةمكحم ءاــــــشنإل ةقيرط دجتو ثحبت نأو ،ةردابملا مامز
 يتلا عئاـظفلا ةـيمــــــست لالخ نم نيجاـنلل ةـلادـعلا رفوت نأ اـهنأــــــش نم ةـقيرط ، يندـملا عمتجملاو
 :ةيلعفلا اهتايمسمب تثدح

  .ةيعامجلا ةدابإلاو ةيناسنإلا دض مئارجلاو برحلا مئارجو بيذعتلا 
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